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➢ Segue atividades semana de “isolamento social”( 24 a 28 de agosto). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 
 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
Ensino Fundamental II, ( 6°ano ). 
 
 

                         Gêneros textuais 

 
 

Os gêneros textuais cumprem uma importante função social quando o assunto é 
comunicação. Embora sejam muitos, apresentam peculiaridades que nos permitem identificá-
los. 

Veja agora alguns exemplos de gêneros textuais: 

• Artigo 

• Crônica 

• Conto 

• Reportagem 

• Notícia 

• E-mail 

• Carta 

• Relatório  

• Resumo 

• Resenha 

• Biografia 

• Diário 

• Fábula 

• Ofício 

• Poema 

• Piada 

• História em quadrinhos 

 
➢ Fábula 

 

Fábula é um gênero literário cuja característica principal é a narração alegórica, 
fantasiosa, sem compromisso com a realidade, mas permeada por recursos lúdicos e 
pedagógicos. 

É uma narrativa breve que sempre leva a um ensinamento, porque a moralidade a 
distingue dos demais gêneros literários. 

A narrativa utiliza com frequência, embora não seja regra, animais como personagens 
principais. La Fontaine está entre os principais autores do gênero e, no Brasil, o nome de maior 
destaque é Monteiro Lobato. 



Considerando o público, o entendimento da fábula deve ser rápido e fácil. O gênero busca 
na alegoria os elementos para as lições ocultas, por isso o uso de animais e figuras. 

O fato, na parábola pode valer em qualquer tempo. A lição de moral na fábula também é 
considerada efêmera, desperta interesse e provoca admiração. 

Estrutura de uma fábula 

Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura 
mínima de começo, meio e fim, ou seja, 

• no início, apresentamos as personagens e a situação; 
• depois, desenvolvemos o texto de forma que as personagens interajam em torno de uma 

situação; 
• por fim, criamos um final surpreendente, que gere a reflexão dos leitores sobre um 

ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto geralmente. 

As temáticas são variadas e ligadas às características que os animais representam, por 
exemplo: o leão, a força; a coruja, a sabedoria; a raposa, a astúcia. 

 

 



➢ Carta 
 

A carta pessoal é um gênero discursivo muito antigo e, ao mesmo tempo, ainda muito 
usado na sociedade contemporânea. Cumprindo a função básica de conectar pessoas distantes, 
a carta virtualizou-se, transformando-se em e-mail ou em outras tantas formas de comunicação 
instantânea, continuando a ser um dos gêneros mais fundamentais da humanidade.   

 

Estrutura 
Apesar das diversas transformações que o gênero carta tem sofrido na atualidade, 

tradicionalmente, sua estrutura possui alguns elementos relativamente fixos, os quais são: 
• Data; 
• Destinatário (para quem é remetida a carta); 
• Corpo do texto; 
• Saudação e assinatura. 

 
Exemplo. 
 

Treze Tílias, 22 de agosto de 2020 
 
Querido aluno. 

 
Gostaria de dizer-lhe que estou com muitas saudades, e não vejo a hora de 
estarmos juntos outra vez! 
 
Por aqui eu e minha família  estamos todos bem, somente a saudade que nos 
incomoda. Mas estou me preparando para a grande volta as aulas, onde vamos 
poder nos abraçar, conversar e contar tudo o que fizemos nesse momento em que 
só nos correspondemos pelas redes sociais. Gostaria também de parabenizá-lo 
pelas atividades que tem feito com tanta dedicação. Sabemos que não  é fácil ir em 
busca de um sonho e lutar pelo que se quer, mas todos esses sacrifícios feitos hoje 
serão pagos amanhã, quando tudo se realizar. Por isso, continue firme em sua 
jornada e não desista daquilo que você mais deseja! 

 
Já fiz vários planos para aproveitar esses dias em casa com a família, espero que 
você também.  
 
Um forte abraço... 
Fabiana Barbosa. 

 
Atividades 
 

1- Construa uma fábula sobre o momento atual que estamos vivendo. Seja bem 
criativo. E não esqueça de ilustrar. 

2- Escreva uma carta para uma alguém que você esteja sentindo falta nesse momento 
em que estamos em isolamento social. ( mínimo 10 linhas) 

https://brasilescola.uol.com.br/redacao/generos-textuais.htm

